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1- (Enem 2011) Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo 

senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado 

Democrático de Direito, pois, como dizia o grande Rui Barbosa, “A lei que não protege o meu inimigo, não 

me serve”. (SAMPAIO, P A. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. In.: Os Direitos 

Humanos desafiando o século XXI. Brasília: OAB; Conselho Federal; Comissão Nacional de Direitos 

Humanos, 2010.) 

No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito que remete a um dos mais valiosos 

princípios da Revolução Francesa: a lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma 

ameaça à democracia, porque 

a) resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que outras. 

b) diminui o poder de contestação dos movimentos sociais organizados. 

c) favorece a impunidade e a corrupção por meio dos privilégios de nascimento. 

d) consagra a ideia de que as diferenças devem se basear na capacidade de cada um. 

e) restringe o direito de voto a apenas uma parcela da sociedade civil. 

 
2- (Enem 2010) Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos 
pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à 
desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao 
dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo 
gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes 
pela grandeza do homem. (HUNT, L. Revolução FrancesaeVida Privada, in: PERROT, M. (Org). História da 
Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Vol.4. São Paulo: Companhia das Letras,1991-
adaptado.)  
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a 
qual dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa? 
 
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. 

b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. 

c) A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam 
reorganizar a França internamente. 

d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir 
o absolutismo francês. 

e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça 
social e direitos políticos. 

 
3- (Enem 2007) Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados 

Unidos da América (EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do Pacto Colonial. Em 

palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam 

como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o 



poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses 

conceitos revolucionários que ecoavam o Iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude treze 

anos mais tarde, em 1789, na França. (Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar. 

Revolução Chinesa. São Paulo: UNESP, 2003-com adaptações). 

Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, assinale a opção 

correta. 

a) A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se 

baseavam em princípios e ideais opostos. 

b) O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana 

no apoio ao absolutismo esclarecido. 

c) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos 

direitos considerados essenciais à dignidade humana. 

d) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da 

independência norte- americana. 

e) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias 

ibéricas situadas na América. 

 

4- (Enem 2010) O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no 

princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres então 

se  organizavam em uma classe operária, diferente da classe dos patrões (ou capitalistas). A Revolução 

Francesa lhes deu confiança; a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. 

No texto, analisa-se o impacto das Revoluções Francesa e Industrial para a organização da classe operária. 

Enquanto a "confiança" dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória 

revolucionária sobre as classes dominantes, a “necessidade da mobilização permanente”, trazida pela 

Revolução Industrial, decorria da compreensão de que 

a) a competividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o 

enfrentamento do desemprego. 

b) a completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos 

operários. 

c) a introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os 

operários. 

d) o progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos 

novos tempos industriais. 

e) a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em 

favor dos direitos trabalhistas. 

 

5- (Enem 2009) A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada 

perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser 

denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os 

velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros-

tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à 



completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram 

expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. (THOMPSON, E. P. The making of the english working 

class. Harmondsworth: Penguin Books, 1979 - adaptado). 

Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se 

porque: 

a) a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. 

b) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. 

c) os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados. 

d) os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. 

e) os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. 

 

6- (Enem 2009) Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de 

baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da revolução 

tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas 

consequências econômicas, sociais e ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolução 

Industrial, as quais incluem: 

a) a erradicação da fome no mundo 

b) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 

c) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. 

d) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. 

e) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia, em face da mecanização. 

 

7- (Enem 2015) 

Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da 

natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a 

escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do 

relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso — todas 

as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. (SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da 

cidade. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult-CE, 2001 - adaptado). 

Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a: 

a) melhoria da qualidade da produção industrial. 

b) redução da oferta de emprego nas zonas rurais. 

c) permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. 

d) diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. 

e) ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. 

 



8- (Enem 2012) Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu 

cumprimento.   Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob 

pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio.   Que é 

indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para 

corrigir, afirmar e conservar leis. (Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br 

Acesso em: 20 dez. 2011 - adaptado). 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 

europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa 

continental estão indicados, respectivamente, em: 

a) Redução da influência do papa – Teocracia. 

b) Limitação do poder do soberano – Absolutismo. 

c) Ampliação da dominação da nobreza – República. 

d) Expansão da força do presidente – Parlamentarismo. 

e) Restrição da competência do congresso – Presidencialismo. 

 

9- (Enem 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei  

despretensioso e distante do poder político. 

  d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros 

membros da corte. 

  e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado 

esconde os defeitos do corpo pessoal.  

 

10- (Enem 2009) O que se entende por Corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação 

dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem parte. As 

despesas da Corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino da França 

sob a rubrica significativa de Casas Reais. (ELIAS, N. A sociedade de corte. Lisboa: Estampa, 1987). 

 

Na França, o rei Luís XIV teve sua 

imagem fabricada por um conjunto 

de estratégias que visavam 

sedimentar uma determinada 

noção de soberania. Neste sentido, 

a charge apresentada demonstra 

a) a humanidade do rei, pois retrata 

um homem comum, sem os 

adornos próprios à vestimenta real. 

b) a unidade entre o público e o 

privado, pois a figura do rei com a 

vestimenta real representa o 

público e sem a vestimenta real, o 

privado. 



 

Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar 

em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é  

a) o palácio de Versalhes.  

b) o Museu Britânico. 

c) a catedral de Colônia.  

d) a Casa Branca.  

e) a pirâmide do faraó Quéops. 

 

11- (Enem 2019) A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce 

no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de 

Janeiro. (FRANÇA, R. O tamanho real da escravidão. O Globo, 5 abr. 2015 - adaptado). 

Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à 

seguinte atividade: 

a) Coleta de drogas do sertão. 

b) Extração de metais preciosos. 

c) Adoção da pecuária extensiva. 

d) Retirada de madeira do litoral. 

e) Exploração da lavoura de tabaco. 

 

12- (Enem 2018) Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na Colônia eram os 

objetos conhecidos como “bolsas de mandinga”. A insegurança tanto física como espiritual gerava uma 

necessidade generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência 

dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros etc. Também para trazer sorte, 

dinheiro e até atrair mulheres, o costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo 

não apenas escravos, mas também homens brancos. (CALAINHO, D. B. Feitiços e feiticeiros. In: 

FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013 - adaptado). 

A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um(a) 

a) expressão do valor das festividades da população pobre. 

b) ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. 

c) estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. 

d) elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. 

e) instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. 

 

13- (Enem 2018) A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 

13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar 

nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da “nobreza da terra”, 



entusiasmada com esta proclamação heroica. (VAINFAS, R. Guerra declarada e paz fingida na restauração 

portuguesa. Tempo, n. 27, 2009.) 

O desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi o resultado do(a) 

a) fraqueza bélica dos protestantes batavos. 

b) comércio transatlântico da África ocidental. 

c) auxílio financeiro dos negociantes flamengos. 

d) diplomacia internacional dos Estados ibéricos. 

e) interesse econômico dos senhores de engenho.  

 

14- (Enem 2010) O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não tinha mais do que 80 

réis e oito filhos, declarava que “Todos os brasileiros se fizessem franceses, para viverem em igualdade e 

abundância". (MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do Brasil. SILVA, M. N. (Org.) O império 

luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.) 

O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se 

diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por 

a) defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos 

liberais da França napoleônica. 

b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta 

contra o absolutismo monárquico. 

c) propor a instalação de um regime nos moldes da república dos Estados Unidos, sem alterar a ordem 

socioeconômica escravista e latifundiária. 

d) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução Francesa, 

propondo o sistema censitário de votação. 

e) defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, 

influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. 

 

15- (Enem 2012) TEXTO I : Já existe, em nosso país, uma consciência nacional que vai introduzindo o 

elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para qual a escravidão é uma verdadeira mancha. 

Essa consciência resulta da mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos descendentes de 

senhores e a afinidade de sofrimento dos herdeiros de escravos. (NABUCO, J. O abolicionismo. Disponível 

em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 12 out. 2011 - adaptado). 

TEXTO II: Joaquim Nabuco era bom de marketing. Como verdadeiro estrategista, soube trabalhar nos 

bastidores para impulsionar a campanha abolicionista, utilizando com maestria a imprensa de sua época. 

Criou repercussão internacional para a causa abolicionista, publicando em jornais estrangeiros lidos e 

respeitados pelas elites brasileiras. Com isso, a campanha ganhou vulto e a escravidão se tornou um 

constrangimento, uma vergonha nacional, caminhando assim para o seu fim. (COSTA e SILVA, P. Um 

abolicionista bom de marketing. Disponível em: www.revistadehistoria.com.br. Acesso em: 27 jan. 2012 - 

adaptado). 

 

 



Segundo Joaquim Nabuco, a solução do problema escravista no Brasil ocorreria como resultado da: 

a) Evolução moral da sociedade. 

b) Vontade política do Imperador. 

c) Atuação isenta da Igreja Católica. 

d) Ineficácia econômica do trabalho escravo. 

e) Implantação nacional do movimento republicano. 

 

16-  (Enem 2012) Em teoria, as pessoas livres da Colônia foram enquadradas em uma hierarquia 

característica do Antigo Regime. A transferência desse modelo, de sociedade de privilégios, vigente em 

Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Os títulos de nobreza eram ambicionados. Os fidalgos eram 

raros e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. (FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Edusp; 

Fundação do Desenvolvimento da Educação, 1995 - adaptado). 

Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma 

distinção que ordenava a vida cotidiana a partir da 

a) concessão de títulos nobiliárquicos por parte da Igreja Católica. 

b) afirmação de diferenças fundadas na posse de terras e de escravos. 

c) imagem do Rei e de sua Corte como modelo a ser seguido. 

d) miscigenação associada a profissões de elevada qualificação. 

e) definição do trabalho como princípio ético da vida em sociedade. 

 

17- (Enem 2011) Texto I: A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das três revoluções 

liberais, a inglesa, a norte-americana e a francesa; ao contrário, ela conhece o seu máximo 

desenvolvimento em virtude desse sucesso. O que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa 

instituição, que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal. (LOSURDO, 

D. Contra-história do liberalismo. Aparecida: Ideias & Letras, 2006 - adaptado). 

Texto II: E, sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos 

para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos, nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como 

estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os 

Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição, pela lei de 

1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. (TAVARES, L. H. D. Comércio proibido de escravos. 

São Paulo: Ática, 1988 - adaptado). 

Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é 

essa? 

a) A imposição da escravidão à América pelo capitalismo. 

b) A escravidão na América levou à superação do capitalismo. 

c) A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. 

d) A superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata. 

e) A fusão dos sistemas escravocrata e capitalista, originando um novo sistema. 



 

18- (Enem 2016 - PPL) As camadas dirigentes paulistas na segunda metade do século XIX recorriam à 

história e à figura dos bandeirantes. Para os paulistas, desde o início da colonização, os habitantes de 

Piratininga (antigo nome de São Paulo) tinham sido responsáveis pela ampliação do território nacional, 

enriquecendo a metrópole portuguesa com o ouro e expandindo suas possessões. Graças à integração 

territorial que promoveram, os bandeirantes eram tidos ainda como fundadores da unidade nacional. 

Representavam a lealdade à província de São Paulo e ao Brasil. (ABUD, K. M. Paulistas, uni-vos! Revista de 

História da Biblioteca Nacional, n. 34,1 jul. 2008 - adaptado). 

No período da história nacional analisado, a estratégia descrita tinha como objetivo 

a) promover o pioneirismo industrial pela substituição de importações. 

b) questionar o governo regencial após a descentralização administrativa. 

c) recuperar a hegemonia perdida com o fim da política do café com leite. 

d) aumentar a participação política em função da expansão cafeeira. 

e) legitimar o movimento abolicionista durante a crise do escravismo. 

 

19- (Enem 2016) O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política 

na América portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no 

instrumento, da integração subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao contrário do que se 

deu nas Minas Gerais (1789), a sedição avançou sobre a sua decorrência. (JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P Peças 

de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: 

Senac, 2000.) 

A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de 

a) eliminar a hierarquia militar. 

b) abolir a escravidão africana. 

c) anular o domínio metropolitano. 

d) suprimir a propriedade fundiária. 

e) extinguir o absolutismo monárquico. 

 

20- (Enem 2010) Em 2008 foram comemorados os 200 anos da mudança da família real portuguesa para o 

Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período 

1808-1821, durante os 13 anos em que D. João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. 

Entre esses eventos, destacam-se os seguintes: • Bahia - 1808: Parada do navio que trazia a família real 

portuguesa para o Brasil, sob a proteção da marinha britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. 

• Rio de Janeiro - 1808: desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiriam durante sua 

permanência no Brasil. • Salvador - 1810: D. João VI assina a carta régia de abertura dos portos ao 

comércio de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca da escolta 

dada à esquadra portuguesa. • Rio de Janeiro - 1816: D. João VI torna-se rei do Brasil e de Portugal, devido 

à morte de sua mãe, D Maria I. • Pernambuco - 1817: As tropas de D. João VI sufocam a revolução 

republicana. (GOMES, L. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 

enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta, 2007 - 

adaptado). 



Uma das consequências desses eventos foi 

a) a decadência do império britânico, em razão do contrabando de produtos ingleses através dos portos 

brasileiros. 

b) o fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara, em 1806, a proibição do tráfico 

de escravos em seus domínios. 

c) a conquista da região do rio da Prata em represália à aliança entre a Espanha e a França de Napoleão. 

d) a abertura de estradas, que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do 

país, o que dificultava a comunicação antes de 1808. 

e) o grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de D. João VI para o Brasil, uma vez que 

cessaram as despesas de manutenção do rei e de sua família. 


